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Svenska Läkaresällskapet genomför en utredning av de nationella
kvalitetsregistrens grad av anknytning till sektionerna
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har efter överenskommelse med Kansliet för de Nationella
Kvalitetsregistren åtagit sig uppdraget att under våren 2014 genomföra en kartläggning av
samarbete och anknytning mellan SLS sektioner och de nationella kvalitetsregistren.
I uppgiften ingår att utreda hur denna anknytning är utformad och i vilken utsträckning
sektionerna påverkar registrens styrning och deltar i registrens utveckling. Utredningen ska
belysa i vilken utsträckning sektionerna, eller underavdelningar till dem, har formell knytning
till kvalitetsregister. Exempel på frågeställningar är om sektionerna utser ledamöter i
kvalitetsregisters styrelser och påverkar val av registerhållare, hur återrapportering av resultat
sker till sektionen, t.ex. regelbunden rapportering vid årsmöte eller annat möte, samt om
diskussion om utvecklingen av registren förs i dessa sammanhang. Syftet är att lyfta fram
goda exempel och föreslå hur SLS kan bidra till att stärka de formella strukturerna för
professionell förankring av registerutvecklingen.

Ulf Haglund, som också är en av två av SLS utsedda ledamöter i beslutsgruppen för
Nationella Kvalitetsregister, har SLS uppdrag att utreda denna fråga. Till sin hjälp har
utredaren delar av SLS kansli, Agneta Davidsson Ohlson och Annie Melin. Kansliet för
Nationella Kvalitetsregister bekostar utredningen, som för SLS del därför blir ekonomiskt
neutral.
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Bakgrund
I Sverige finns 2014 - 104 Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater som får
ekonomiskt stöd av staten och landstingen och dessutom 6 register som har planeringsanslag
eller annat startanslag. Staten och landstingen har kraftigt ökat sin ekonomiska satsning på de
nationella kvalitetsregistren och delar efter ansökan ut 188 miljoner kronor för denna
verksamhet år 2014. Samtidigt ställs allt högre krav på de register som ska få stöd, såväl
registertekniska, som allmänna krav på professionell förankring och medicinskt nationellt
intresse samt användbarhet. Från att ursprungligen ofta ha varit verk av enstaka personer,
eldsjälar, som drivits av olika ambitioner, har registerverksamheten vuxit sig så komplex att
den i de flesta fall kräver ledning på halv- eller heltid, rejält administrativt stöd och expertstöd
från registercentrum i olika frågor som juridik, statistik, epidemiologi. Registrens primära
uppgift är att tjäna som grund för lokalt förbättringsarbete men också olika forskningsfrågor
har fått stort utrymme.

En nära anknytning till professionen förblir en viktig förutsättning för ett fungerande register.
Denna koppling kan ha olika form. Läkarprofessionen representeras på nationell nivå av
Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund (SLF) med sina sektioner respektive
specialitetsföreningar (som oftast är samma förening). Dessutom finns olika
intresseföreningar associerade med SLS och SLF.
En faktor som måste beaktas i sammanhanget är att många sektioner har underföreningar,
delföreningar/subsektioner, oftast riktade mot specifika intresseområden. Det kan vara
naturligt att sektionens anknytning till ett kvalitetsregister sker just genom dem.
Hur det är i det avseendet hoppas utredningen med sektionernas hjälp kunna utreda.
Mer information om utredningen kommer finnas tillgänglig vid Läkarförbundets
specialitetsföreningars representantskap den 18 mars 2014 samt på Läkaresällskapets
fullmäktigemöte den 6 maj 2014.

Utredningen kommer att starta inom den närmaste veckan då vi sänder en webb-enkät till
sektionerna/delföreningarna för att få svar på några korta frågor.
På återhörande!

Vänliga hälsningar

Ulf Haglund
Ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk kvalitet

